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1. SJEDNICA 23. SAZIVA GLAVNOG ODBORA  

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

13. svibnja 2021.  
 

 

1. Poslovnik o radu Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva Skupštine 

Hrvatskog Crvenog križa 

2. Usvajanje/primanje na znanje zapisnika 18. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 

▪ imenovanje zapisničara 

3. Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne 

sjednice  

▪ zapisnički konstatirati donošenje akata na elektroničkim/telefonskim sjednicama 

4. Odluka o dodjeli priznanja „Volonter/ka godine“, „Volonterski tim godine“ i „Posebno 

Volontersko priznanje“ 

5. Sudjelovanje predsjednika i ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa u izborima za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

6. Komunikacija s javnostima 

▪ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin – informacija 

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnatelje Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 

8. Odluka o odobrenju novčanih sredstava za nabavu priznanja, zahvalnica i plaketa 

Hrvatskog Crvenog križa dobrovoljnim davateljima krvi u 2021. godini 

9. Korištenje novouređenih prostorija Nacionalnog logističkog centra u Jelkovcu, Sesvete 

10. Uputa za pokretanje poziva u pomoć u slučaju kriznih situacija – potrebne izmjene 

11. Definiranje operativnih troškova provođenja projekata donatora – rasprava 

12. Odluka o stavljanju izvan snage Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 

13. Odluka o isplati preostalih novčanih sredstava prikupljenih od donacija u Apelu za 

stanovništvo Hrvatske pogođeno potresom 

14. Odluka o darovanju respiratora Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić, Sisak 

15. Nastupni posjet predsjednika, potpredsjednika Hrvatskog Crvenog križa kod 

predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade Republike 

Hrvatske 

16. Pitanja, prijedlozi i informacije 

a) Refundacija troškova članovima Skupštine, Glavnog odbora i Nadzornog odbora te 

članovima savjeta, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskog Crvenog križa 

b) Izvještaj o statusu provedbe projekata u Službi za EU i druge projekte 
c) Ž. R. - presuda Visokog trgovačkog suda – informacija 

d) Plan održavanja sjednica Skupštine i Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa za 2021. godinu 

e) Povreda Statuta i drugih općih akata Hrvatskog Crvenog križa – dopis odvjetnika T. G. u ime 

H. P. 

f)     Dopis članovima Glavnog odbora; Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka pred Etičkim 

povjerenstvom  

g) Odvjetničko društvo Par i Gradac – Iskazivanje interesa za projekt Zadarska bb, Zagreb 

 

 

Ad 1) Poslovnik o radu Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva Skupštine Hrvatskog 

Crvenog križa  
 

Z a k lj u č a k 
 

1.1. Donosi se Poslovnik o radu Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva Skupštine 

Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljen u materijalima uz korekciju u članku 7. stavku 2. 

 



1. sjednica 23. saziva Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa– 13.V.2021. 

2  
1. sjednica 23. saziva Glavnog odbora HCK  

Ad 2) Usvajanje/primanje na znanje zapisnika 18. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa 22. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

2.1. Prima se na znanje zapisnik 18. sjednice Glavnog odbora 22. saziva, kako je dostavljen u 

materijalima. 
 

2.2. Imenuje se zapisničar 23. saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa kako je predloženo na 

sjednici. 

 

Ad 3) Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne sjednice 
 

Z a k lj u č a k 
 

3.1. Usvaja se Izvješće o radu između sjednica Glavnog odbora i izvršenje zaključaka s prethodne 

sjednice, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

3.2. Zapisnički se konstatira donošenje dokumenata na elektroničkim sjednicama održanim u 

razdoblju od 4. ožujka 2021. do 12. svibnja 2021.  

 

Ad 4) Odluka o dodjeli priznanja „Volonter/ka godine“, „Volonterski tim godine“ i „Posebno 

Volontersko priznanje“ 
 

Z a k lj u č a k 
 

4.1. Donosi se Odluka o dodjeli priznanja „Volonter/ka godine“, „Volonterski tim godine“ i 

„Posebno Volontersko priznanje“, kako je dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 5) Sudjelovanje predsjednika i ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa u izborima za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
 

Z a k lj u č a k 
 

5.1. Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa se protivi povezivanju politike i predsjednika društava 

Hrvatskog Crvenog križa Ludbreg i Mali Lošinj te će se uputiti dopis svim članovima njihovih 

odbora, zatražiti da odbori rasprave političko istupanje predsjednika društava i donesu zaključke 

koje će dostaviti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa, a svim društvima Hrvatskog Crvenog 

križa uputit će se okružnica u kojoj ih se podsjeća na temeljna Načela Pokreta Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca u kontekstu aktualnih izbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

te će se zatražiti evidencija članova svih društava 
  

5.2. Nakon izbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu provest će se anketa među 

društvima Hrvatskog Crvenog križa o članovima upravljačkih tijela društva koji su izabrani u tijela 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Ad 6) Komunikacija s javnostima 
 

Z a k lj u č a k 
 

6.1. Od predsjednika, zastupnika u Skupštini i članova Odbora Općinskog društva Crvenog križa 

Topusko zatražit će se očitovanje o poduzetim mjerama vezano uz raniju korespondenciju, nakon 

čega će Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa raspraviti i donijeti odluku o postupanju. 
 

6.2. Od predsjednika, zastupnika u Skupštini, članova Odbora i ravnateljice Gradskog društva 

Crvenog križa Ogulin zatražit će se očitovanje o situaciji u društvu, a vezano uz objave u medijima, 

nakon čega će Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa raspraviti i donijeti odluku o postupanju. 

 

Ad 7) Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnatelje Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 
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Z a k lj u č a k 
 

7.1. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnatelje Glavnog odbora Hrvatskog 

Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 8) Odluka o odobrenju novčanih sredstava za nabavu priznanja, zahvalnica i plaketa Hrvatskog 

Crvenog križa dobrovoljnim davateljima krvi u 2021. godini 
 

Z a k lj u č a k 
 

8.1. Donosi se Odluka o odobrenju novčanih sredstava za nabavu priznanja, zahvalnica i plaketa 

Hrvatskog Crvenog križa dobrovoljnim davateljima krvi u 2021. godini, kako je dostavljeno u 

materijalima. 

 

Ad 9) Korištenje novouređenih prostorija Nacionalnog logističkog centra u Jelkovcu, Sesvete 
 

Z a k lj u č a k 
 

9.1. Donosi se zaključak kojim se odobrava korištenje novouređenih prostorija Nacionalnog 

logističkog centra u Jelkovcu, za proširenje uredskog poslovanja Središnjeg ureda Hrvatskog 

Crvenog križa. 

 

Ad 10) Uputa za pokretanje poziva u pomoć u slučaju kriznih situacija – potrebne izmjene 
 

Z a k lj u č a k 
 

10.1. Prima se na znanje potreba za izmjenama Uputa za pokretanje poziva u pomoć u slučaju 

kriznih situacija, te će se prijedlog izmjena pripremiti i dostaviti članovima Glavnog odbora na 

znanje na jednoj od narednih sjednica. 

 

Ad 11) Definiranje operativnih troškova provođenja projekata donatora – rasprava  
 

Z a k lj u č a k 
 

11.1. Prima se na znanje potreba za definiranje operativnih troškova provođenja projekata 

donatora, te će se prijedlog odluke pripremiti i dostaviti članovima Glavnog odbora za donošenje 

na jednoj od narednih sjednica. 

 

Ad 12) Odluka o stavljanju izvan snage Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 
 

Z a k lj u č a k 
 

12.1. Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Pravila natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog 

križa, kako je dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 13) Odluka o isplati preostalih novčanih sredstava prikupljenih od donacija u Apelu za 

stanovništvo Hrvatske pogođeno potresom 
 

Z a k lj u č a k 
 

13.1. Donosi se Odluka o isplati preostalih novčanih sredstava prikupljenih od donacija u Apelu 

za stanovništvo Hrvatske pogođeno potresom, na način da se iznos od 115.400,00 kuna uplati 

osobama kojima su naknadno odobreni zahtjevi za isplatu novčane pomoći za stanovništvo 

pogođeno potresom, a iznos od 587.652,19 kuna da se ravnomjerno raspodjeli dječjim vrtićima s 

područja Sisačko-moslavačke županije. 

 

Ad 14) Odluka o darovanju respiratora Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić, Sisak 
 

Z a k lj u č a k 
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14.1. Donosi se Odluka o darovanju respiratora Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić, Sisak, kako je 

dostavljeno u materijalima. 

 

Ad 15) Nastupni posjet predsjednika, potpredsjednika Hrvatskog Crvenog križa kod predsjednika 

Republike Hrvatske, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
 

Z a k lj u č a k 
 

15.1. Prima se na znanje informacija o nastupnom posjetu predsjednika, potpredsjednika 

Hrvatskog Crvenog križa kod predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Sabora i 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 

 

Ad 16) Pitanja, prijedlozi i informacije  
 

Z a k lj u č a k 
 

16.1. Prima se na znanje informacija o refundaciji troškova članovima Skupštine, Glavnog odbora 

i Nadzornog odbora te članovima savjeta, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskog Crvenog 

križa, te će se prijedlog odluke pripremiti i dostaviti članovima Glavnog odbora za donošenje na 

narednoj sjednici. 
 

16.2. Prima se na znanje izvještaj o statusu provedbe projekata u Službi za EU i druge projekte, 

kako je dostavljeno u materijalima. 
 

16.3. Prihvaća se prijedlog dopune Pravilnika o radu u članku 50., stavku 1., točki 6. 
 

16.4. Prima se na znanje informacija o presudi Visokog trgovačkog suda u sudskom sporu 

tužiteljice Ž. R. v. Hrvatski Crveni križ, kako je dostavljeno u materijalima te se odobrava izvršnom 

predsjedniku raspolaganje financijskim sredstvima iznad 100.000,00 kuna, a vezano uz presudu 

Visokog trgovačkog suda u navedenom sudskom sporu. 
 

16.5. Prima se na znanje plan održavanja sjednica Skupštine i Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog 

križa za 2021. godinu, kako je dostavljeno u materijalima. 
 

16.6. Donosi se zaključak da je Izborno povjerenstvo dalo odgovor na sva postavljena pitanja iz 
prigovora na nepravilnosti u postupku izbora koji je uputio H. P. dana 25. ožujka 2021., a Glavni 

odbor Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva ne može odgovarati na dopis upućen Glavnom odboru 

Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva. 
 

16.7. Donosi se zaključak će predsjednik i potpredsjednici Hrvatskog Crvenog križa obaviti 

razgovor s H. P., a vezano za dopis odvjetnika T. G. koji se odnosi na povrede Statuta i drugih 

općih akata Hrvatskog Crvenog križa. 
 

16.8. Donosi se zaključak da će predsjednik Hrvatskog Crvenog križa obaviti razgovor sa 

podnositeljem prijedloga. 
 

16.9. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za nepokretnu imovinu Hrvatskog Crvenog 

križa kako je dostavljeno u materijalima. 

 


